SOPK v médiách – február 2013
2. 2. 2013
Rádio Regina, 17.00 hod., Žurnál Rádia Regina
>>Obyvatelia Slovenska sa začínajú zaujímať o domáce potraviny<<
Téma: domáce potraviny
Obyvatelia Slovenska sa začínajú zaujímať o domáce potraviny. Aj vďaka posledným legislatívnym
úpravám postupne vznikajú farmy, ktoré predávajú z dvora a darí sa im. Exminister pôdohospodárstva, v
súčasnosti podpredseda agropotravinárskej sekcie SOPK Vladimír Chovan oceňuje, že ministerstvo
podporuje malých farmárov. Tento rok by malo začať fungovať 760 projektov, ktoré vyhlásilo ešte bývalé
vedenie."
Vladimír Chovan, podpredseda agropotravinárskej sekcie SOPK: „V rámci tých projektov sa realizujú
rôzne spracovne, rozrábky, predajné miesta, ambulantný predaj, technológie si môžu nakúpiť a doplniť. Sú
naplánované v rozsahu 100- alebo 150-tisíc eur, čiže nejde o malé prostriedky. Za 150-tisícovú investíciu
už vie farmár si vybaviť veľmi pekné zariadenia, vie to urobiť tak, aby to naozaj spĺňalo všetky zákonné
hygienické podmienky.“
Rádio Slovensko, 18.00 hod., Rádiožurnál Slovenského rozhlasu
>>Slováci sa začínajú zaujímať o domáce potraviny<<
Téma: domáce potraviny
– ten istý príspevok ako na Rádiu Regina
4. 2. 2013
TA3, 12.00 hod., Žurnál
>>Podnikateliek je málo<<
Reportáž z tlačovej konferencie Bratislavskej RK SOPK k ukončeniu projektu Regionfemme.
Ženy sa na Slovensku do podnikania príliš nehrnú. Podľa údajov SOPK tvoria iba 28 % zo všetkých
podnikateľov."
Riaditeľ Bratislavskej RK SOPK Juraj Majtán: „Bolo to vzdelávanie, či už v oblasti získavania
skúseností z oblasti legislatívy, alebo prípravy biznis plánu, hľadania možností nových kontaktov.“
TA3, 15.00 hod., Správy
>>Podnikateliek je málo<<
Tá istá reportáž, ako bola odvysielaná v Žurnále o 12.00 hod.
5. 2. 2013
Turčianske noviny, 5/2013
>>Blatnické jogurty majú prestížnu značku kvality<<
Na veľtrhu Danubius Gastro sa v bratislavskej Inchebe v stánku pod spoločným názvom Farmárske
potraviny z Turčianskej záhradky predstavili traja turčianski prvovýrobcovia. Blatničania dostali za svoj
jogurt značku kvality SK Gold .
Výstavisko Incheba podporilo iniciatívu Vladimíra Chovana, podpredsedu agro potravinárskej sekcie
SOPK, Mariána Kohúta, predsedu Turčianskej regionálnej poľnohospodárskej a potravinárskej komory,
publicistu Juraja Hubu a poskytlo Turčanom bezplatne stánok s rozlohou 20 m².
6. 2. 2013
teraz.sk – spravodajský portál tlačovej agentúry TASR
>>SOPK nesúhlasí s návrhom KOZ na skrátenie pracovného týždňa<<
Predstavenstvo SOPK nesúhlasí s tým, aby vláda SR akceptovala požiadavku KOZ na skrátenie
týždenného pracovného času. Návrh by jednoznačne viedol pri súčasnom pracovnoprávnom
zákonodarstve k zvýšeniu mzdových nákladov podnikateľskej sféry, zhoršil ich konkurenčnú pozíciu na
dnešných trhoch a v konečnom dôsledku by spôsobil ďalšie zvýšeniu nezamestnanosti.
Podľa predsedu OZ KOVO Emila Machynu nebude mať skrátenie týždenného pracovného času taký
negatívny vplyv na zamestnávateľov, ako to prezentuje SOPK. Firmy sa musia každý rok vyrovnať s

približne 8-% rastom nákladov za energie, a tak by pre zamestnávateľov nemalo byť problematické ani
zdraženie pracovných síl. "Keď dokážu zamestnávatelia zvládnuť 8-% rast nákladov, prečo by nedokázali
zvládnuť rast nákladov práve v mzdách," povedal pre TASR.
openiazoch.zoznam.sk
>>SOPK nesúhlasí s návrhom KOZ na skrátenie pracovného týždňa<<
Predstavenstvo SOPK je presvedčené, že nové pracovné miesta sa môžu ekonomicky zmysluplne vytvoriť
len získaním väčšieho odbytu tovarov a služieb. Pri silnej exportnej orientácii slovenskej ekonomiky to v
praxi znamená, že zlepšenie nastane v dôsledku ekonomického oživenia na trhoch Európskej únie,
prípadne sa podarí získať prístup na nové trhy. Uvádza sa to v stanovisku Predstavenstva SOPK k návrhu
odborárov skrátiť v SR pracovný týždeň.
(správa prevzatá zo servisu tlačovej agentúry TASR)

openiazoch.zoznam.sk
>>S kratšou pracovnou dobou a vyššími nákladmi sa musia firmy vyrovnať<<
Reakcia predsedu OZ KOVO Emila Machynu na stanovisko SOPK k návrhu odborárov skrátiť v SR
pracovný týždeň.
(správa prevzatá zo servisu tlačovej agentúry TASR)

7. 2. 2013
Hospodárske noviny
>>Málo práce obchodníci nechcú<<
Spojené dve agentúrne správy – stanovisko predstavenstva SOPK k návrhu odborárov skrátiť v SR
pracovný týždeň + reakcia predsedu OZ KOVO Emila Machynu
(správa prevzatá zo servisu tlačovej agentúry TASR)

9. 2. 2013
sme.sk
>>Blatnické jogurty získali prestížnu značku kvality<<
Na veľtrhu Danubius Gastro sa v bratislavskej Inchebe v stánku pod spoločným názvom Farmárske
potraviny z Turčianskej záhradky predstavili traja turčianski prvovýrobcovia. Blatničania dostali za svoj
jogurt značku kvality SK Gold .
Výstavisko Incheba podporilo iniciatívu Vladimíra Chovana, podpredsedu agro potravinárskej sekcie
SOPK, Mariána Kohúta, predsedu Turčianskej regionálnej poľnohospodárskej a potravinárskej komory,
publicistu Juraja Hubu a poskytlo Turčanom bezplatne stánok s rozlohou 20 m².
11. 2. 2013
Naše Novosti, 06/2013
>>Čerstvé lokálne suroviny sú hitom<<
Narastajúci počet potravinových afér navádza aj kuchárov viac veriť domácim surovinám. Zháňanie
lokálnych surovín však robí kuchárom vrásky.
Podpredseda agrárnej sekcie SOPK Vladimír Chovan je presvedčený, že farmárskych potravín bude
postupne na slovenskom trhu viac. Napríklad podnik Agropartner z Plaveckého Podhradia chystá predaj
mäsa pod vlastnými obchodnými značkami.
Nitrianske noviny, 06/2013
>>Lokálne suroviny hitom<<
– Tá istá správa ako predchádzajúca – uverejnená v Našich Novostiach.
Týždeň na Pohroní, 06/2013
>>Lokálne suroviny hitom<<
– Tá istá správa ako uverejnená v Našich Novostiach.
Trenčianske noviny, 06/2013
>>Čerstvé lokálne suroviny sú hitom<<
– Tá istá správa ako uverejnená v Našich Novostiach.

Tlačová konferencia SOPK
Téma: Namiesto zvyšovania daní treba zlepšiť ich výber (konkrétne riešenia SOPK na lepší výber
daní) – 14. 2. 2013
14. 2. 2013
TASR
SOPK: Máme plán, ako zvýšiť výber daní v SR, vláda sa k nemu nevyjadrila
Predstavitelia Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) prišli s riešením, ktoré má zabezpečiť
zvýšenie efektívnosti výberu dane z pridanej hodnoty (DPH) minimálne o 15 až 90 %. Je ním komplexný
automatizovaný systém evidencie daňových dokumentov, ktorý poskytne Finančnej správe (FS) SR
presné finančné dáta a upozorní jej pracovníkov na nezrovnalosti v dokumentoch niektorých firiem.
„Daňoví úradníci už budú chodiť len k tým, ktorých systém vyhodnotí ako problémových,“ povedal na
dnešnej tlačovej konferencii člen predstavenstva SOPK Miloslav Karaffa.
Automatický systém by priebežne kontroloval všetky faktúry od daňových subjektov a vyhodnocoval ich
nároky na odpočty DPH aj ich výšku. Predchádzalo by sa tak zároveň ich neoprávnenému či nesprávnemu
vyplácaniu. Podľa Karaffu je oproti bežným daňovým kontrolám výhodou, že takýto systém nedohliada len
na zlomok spoločnosti, ako je tomu v prípade daňových kontrol, ale na všetkých. „Nekontroluje náhodne 2
či 3 % dokladov, ale kontroluje všetky doklady a generuje okamžite poklady pre vládu,“ uviedol Karaffa.
Celý systém dokáže podľa Karaffu vyvinúť združenie IT Valley Košice, ktoré zahŕňa viacero IT firiem. Cena
sa odhaduje na 15 miliónov eur. Vzhľadom na jeho účinnosť by však návratnosť pre štát nemala
presiahnuť dva mesiace od zavedenia systému. Na druhej strane pre firmy by takýto systém nemal
znamenať zvýšenie administratívnej náročnosti, keďže údaje bude posielať automaticky pri vygenerovaní
každej faktúry podnikateľom. „Systém nikoho neobťažuje, náklady sú na to úplne minimálne,“ podotkol
Karaffa.
Po úplnom zavedení komplexného systému a prijatí súvisiacich legislatívnych opatrení sa miera účinnosti
výberu daní môže dostať na viac ako 50 %. S pokračujúcim systematickým tlakom na neplatičov sa
účinnosť podľa Karaffu zvýši až ku hodnotám s dlhodobým výhľadom 80 až 90 %. Pri rovnakom objeme
daňových únikov, aké majú v súčasnosti vyspelé ekonomiky, by tak štátna pokladnica stratila na
Slovensku len 0,66 miliardy eur, namiesto súčasných 2,3 miliardy eur. Príjem rozpočtu by sa zvýšil o 1,64
miliardy eur, a to bez potreby konsolidačných opatrení.
Nápad zaviesť komplexný automatizovaný systém evidencie daňových dokumentov nie je nový a vedenie
SOPK ho už v minulosti predstavilo rezortu financií počas úradovania vlád Ivety Radičovej a Roberta Fica.
Naspäť však neprišla kladná ani záporná odpoveď. „Nikto k tomu nezaujal zásadné stanovisko,“ zdôraznil
predseda SOPK Peter Mihók. Ako dodal, momentálne má túto vec v rukách štátny tajomník Ministerstva
financií (MF) SR Peter Pellegrini, ktorý je za túto oblasť zodpovedný.
Podľa Mihóka je už načase povedať, či je projekt navrhovaný SOPK dobrý a bude sa realizovať, alebo má
vláda rozpracované niečo lepšie, čo pomôže vyriešiť nízku efektivitu výberu daní. Situácia je už totiž podľa
jeho slov kritická. A to aj na strane štátneho rozpočtu, ktorý má nízke príjmy, ale aj na strane
podnikateľského prostredia. Čierna ekonomika je už totiž príliš silná a podnikatelia, ktorí dane platia, jej už
nedokážu konkurovať. Ostáva im tak len buď sa pridať k daňovým podvodníkom, alebo podnikanie
zanechať.
Podľa ministra financií Petra Kažimíra (Smer-SD) bol systém, ktorý navrhuje SOPK, už posúdený
ministerstvom, pričom rezort sa rozhodol ísť inou cestou. Tou je už ohlásený kontrolný elektronický výkaz
DPH, ktorý má byť zavedený od 1. januára 2014. „To iné riešenie, ktoré presadzuje SOPK, by podľa nás
závažným spôsobom zaťažilo podnikateľské prostredie. Každý jeden podnikateľ by si musel zaobstarať na
vlastné náklady takéto zariadenie a nechceli sme ísť touto cestou,“ konštatoval dnes Kažimír.
hnonline.sk
SOPK: Máme plán, ako zvýšiť výber daní
(Správa prevzatá zo servisu agentúry TASR – bez reakcie ministerstva financií)

hnonline.sk
Obchodníci majú pre Fica plán, ako vybrať viac daní
(Správa prevzatá zo servisu agentúry TASR vrátane reakcie ministra financií Petra Kažimíra)

openiazoch.zoznam.sk
Máme plán, ako zvýšiť výber daní v SR, vláda sa k nemu nevyjadrila
(Správa prevzatá zo servisu agentúry TASR – bez reakcie ministerstva financií)

webnoviny.sk (spravodajský portál agentúry SITA)
SOPK navrhuje vláde zaviesť automatickú kontrolu daňovníkov
Komplexný systém evidencie daňových dokumentov môže podľa SOPK zabezpečiť zvýšenie efektívnosti
výberu DPH minimálne o 15 až 20 %.
BRATISLAVA 14. februára (WEBNOVINY) - Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK) navrhuje
vláde s cieľom zvýšiť efektivitu výberu daní na Slovensku, aby zaviedla nový komplexný systém evidencie
daňových dokumentov.
Tento systém by vo forme programu využívali podnikatelia ako aj finančná správa. Cieľom predstaveného
systému je podľa predsedu SOPK Petra Mihóka otvoriť diskusiu o zlepšovaní výberu daní na Slovensku.
„Nehovoríme, že ten návrh je najlepší, jediný možný, ale ukážte, čo máte vy,“ odkázal vláde Mihók na
štvrtkovej tlačovej konferencii.
Návratnosť zavedenia predstaveného systému odhaduje komora na jeden až dva mesiace od jeho
zavedenia. Celkové náklady na zavedenie systému do praxe by pritom podľa komory mohli dosiahnuť
zhruba 15 mil. eur. „Systém je účinným, komplexným, cenovo výhodným a perspektívnym riešením s
minimálnymi prevádzkovými nákladmi,“ uvádza SOPK. Podľa Petra Mihóka existuje viacero spôsobov ako
uviesť systém do praxe, pričom existujú aj možnosti, ktoré by pre štát nepredstavovali žiadne finančné
náklady.
Podľa predsedu regionálnej komory SOPK v Prešove a spoluautora systému Miloslava Karaffu by
zavedenie automatizovaného systému mohlo pomôcť aj znížiť priestor pre korupciu. Pre podnikateľov by
tento systém podľa jeho slov predstavoval určitý "antivírusový" program, ktorý by napríklad kontroloval
generovanie faktúr, pričom údaje od jednotlivých daňovníkov by sa centralizovali vo finančnej správe.
„Náš systém, ktorý ponúkame, funguje automaticky, vládne tomu programové vybavenie, ktoré skontroluje
všetky známe druhy podvodov. Programové vybavenie je adaptibilné,“ spresňuje Karaffa, ktorý je zároveň
aj konateľom spoločnosti zaoberajúcej sa vývojom, výrobu a predajom elektronických zariadení Elcom.
Komplexný systém evidencie daňových dokumentov môže podľa SOPK zabezpečiť zvýšenie efektívnosti
výberu DPH minimálne o 15 až 20 % a tým prispieť k zvýšeniu príjmov do štátneho rozpočtu minimálne o
500 mil. eur ročne. SOPK predstavila systém evidencie daňových dokumentov už viacerým vládam. Podľa
predsedu Petra Mihóka komora zatiaľ žiadnu reakciu na predstavený systém nedostala.
webnoviny.sk (spravodajský portál agentúry SITA)
SOPK navrhuje vláde zaviesť automatickú kontrolu daňovníkov
(Doplnená predošlá správa o reakciu ministerstva financií – citovaný hovorca rezortu Radko Kuruc:)
Ministerstvo financií však v reakcii na návrh komory uvádza, že systém, ktorý presadzuje SOPK, by
zvyšoval náklady podnikateľov. „Ministerstvo financií minulý mesiac predstavilo vlastné riešenie vo forme
elektronického výkazu DPH, ktorý vytvára predpoklad na to, aby podnikatelia do budúcnosti nemuseli
vôbec vypracovávať daňové priznania k DPH, vypracuje to namiesto nich finančná správa. Zároveň
očakávame zlepšenie výberu daní a obmedzenie podvodov,“ doplnil pre agentúru SITA hovorca rezortu
Radko Kuruc.
openiazoch.zoznam.sk
Máme plán, ako zvýšiť výber daní v SR, vláda sa k nemu nevyjadrila
(Správa prevzatá zo servisu agentúry SITA vrátane reakcie ministerstva financií – hovorcu rezortu Radka Kuruca)

noviny.sk
Riešenie daňových výpadkov: Nezvyšujte, vyberajte ich lepšie!
(Správa prevzatá zo servisu agentúry SITA vrátane reakcie ministerstva financií – hovorcu rezortu Radka Kuruca)

zive.sk
Priemyselná komora navrhuje zaviesť automatickú kontrolu daňovníkov
(Správa prevzatá zo servisu agentúry SITA – bez reakcie ministerstva financií)

pravda.sk
Daňovníkov by mohol kontrolovať počítač, navrhuje SOPK
(Správa prevzatá zo servisu agentúry SITA – bez reakcie ministerstva financií)

aktualne.sk
Ako na daňové úniky: Firmy navrhujú systém, ktorý odhalí podvodníkov
Slovensko trápia vysoké daňové úniky. Hrozivo vyzerajú najmä výpadky na dani z pridanej hodnoty.
Predstavitelia Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory sú presvedčení, že na problém majú liek.
Ako na daňové úniky
Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK) navrhuje, aby Slovensko bojovalo proti daňovým
únikom komplexným automatizovaným systémom evidencie daňových dokumentov.
„Systém generuje faktúry, beží program, ktorý kontroluje vydávanie faktúr, prideľuje im zvláštny kód, aby
sa faktúra nedala zmanipulovať. Vládne tomu programové vybavenie, ktoré skontroluje všetky dané druhy
podvodov,“ vysvetľuje predseda regionálnej komory SOPK v Prešove Miloslav Karaffa, ktorý je zároveň
spoluautorom myšlienky. Celý systém by podľa neho vedeli vyvinúť firmy združené v IT Valley Košice.
Systém by mali používať všetci platcovia DPH, podľa Karaffu by však pre podniky neznamenal žiadnu
administratívnu prekážku. „Systém funguje automaticky, je to také náročné, ako vytlačiť faktúru,“ povedal
Karaffa.
Členovia SOPK predpokladajú, že ich nápad by znamenal zvýšenie efektívnosti výberu dane z pridanej
hodnoty minimálne o 15 až 25 percent, čo by prinieslo štátnemu rozpočtu ročne o 500 miliónov eur
navyše. Náklady na takýto systém by mohli byť podľa Karaffu zhruba 15 miliónov eur.
Predseda obchodnej komory Peter Mihók informoval, že nápad predstavili už trom vládam, zatiaľ však
nedostali odozvu od žiadnej.
Zlý výber daní
Predstavitelia obchodnej komory upozorňujú na mizerný výber daní na Slovensku. Problémom je najmä
výber dane z pridanej hodnoty, pri ktorej máme po Grécku najviac daňových únikov v Európskej únii.
Štátu uniká viac ako tretina dane z pridanej hodnoty. Strata na únikoch predstavuje zhruba 2,3 miliardy
eur. „Keby sa o 50 percent zlepšil výber, tak by sme asi nemuseli robiť úsporné opatrenia,“ povedal Mihók.
Podľa Karaffu na Slovensku získava konkurenčnú výhodu ten podnikateľ, ktorý podvádza na daniach.
Takému potom ostatné firmy, ktoré dane platia, nevedia konkurovať. „Výsledok je, že motivácia
podnikateľov platiť dane je extrémne nízka, odídu niekam inam. To je ten problém, prečo firmy
odchádzajú,“ dodáva.
TA3, 16.00 hod., Správy
Ako zlepšiť výber daní?
Úvodný vstup moderátorky pred privítaním hostí v štúdiu:
Zvýšeniu efektívnosti výberu DPH by mohol pomôcť komplexný systém evidencie daňových dokumentov,
tvrdí Slovenská obchodná a priemyselná komora. Príjmy do štátneho rozpočtu by sa tak mohli zvýšiť až
o 500 miliónov eur ročne. Tento systém by vo forme programu využívali podnikatelia aj Finančná správa.
Celkové náklady na jeho zavedenie by mali dosiahnuť zhruba 15 miliónov eur a návratnosť zavedenia
systému odhaduje komora na 1 – 2 mesiace od jeho zavedenia. Podľa predsedu SOPK Petra Mihóka
existuje viacero spôsobov ako uviesť systém do praxe a existujú aj možnosti, ktoré by pre štát
nepredstavovali žiadne finančné náklady. Zavedenie systému evidencie daňových dokumentov by mohlo
podľa komory znížiť priestor pre korupciu.
Hostia v štúdiu:
Ladislav Vaškovič, predseda Ekonomického výboru SOPK
Adrián Ďurček, predseda Sekcie obchodu SOPK
JOJ, 19.30 hod., Noviny TV JOJ
Daňové výpadky
Moderátorka: „Dane netreba zvyšovať, ale lepšie ich vyberať. Toto odkazuje Slovenská obchodná a
priemyselná komora vláde. A aby to neostalo iba v rovine odkazov, dnes prišli podnikatelia aj s
konkrétnym návrhom, ako znížiť daňové výpadky. Vláde sa však ich nápad nepozdáva.“
Redaktorka: „Čo sa týka výberu dane z pridanej hodnoty, nachádzame sa presne tu, na európskom
chvoste. Ročne strácame až dve a pol miliardy eur. Z roka na rok stále väčší a väčší výpadok. Horšie ako
my sú na tom už iba Gréci.“
Róbert Kičina, Podnik. aliancia Slovenska: „Ak sa štátu podarí efektívne bojovať proti daňovým podvodom,
tak nebude musieť trebárs toľko zvyšovať priame dane, dane z príjmov alebo odvodové zaťaženie.“
Adrián Ďurček, člen SOPK: „Tá hranica existencie každého z nás je naozaj veľmi, veľmi ohrozená.“
Redaktorka: „Zúfalí podnikatelia ponúkajú vláde superplán. Každý platca DPH by mal k počítaču pripojenú
malú skrinku navyše. Niečo ako antivírusový systém na dane.“

Miloslav Karaffa, spoluautor systému, SOPK: „Údaje z faktúry zakóduje a uloží ho vo svojej pamäti.
Daňové údaje posiela do centra na počítač, ktorý odkontroluje, či táto faktúra nie je predmetom podvodu.
Ten generuje potom informácie pre daňovú správu, ktorá dostáva podnet na kontroly.“
Redaktorka: „Komora si od systému sľubuje zvýšenie štátnych príjmov o minimálne päťsto miliónov eur
ročne. Ministerstvo financií nad návrhom komory iba krúti nosom. Vraj má niečo lepšie.“
Radko Kuruc, hovorca MF SR: „Projekt zvyšuje záťaž pre podnikateľov. By si museli kúpiť dodatočné
zariadenie. Práve preto ministerstvo financií predstavilo vlastný systém. Je na báze elektronického výkazu
k DPH.“
Redaktorka: „Výkaz podľa ministerstva zabráni vytváraniu falošných dokladov. Zároveň má byť prvým
krokom k tomu, aby v budúcnosti urobilo priznanie k DPH za podnikateľa priamo finančné riaditeľstvo.“
Radko Kuruc, hovorca MF SR: „Prvá fáza by mala vstúpiť do platnosti a účinnosti od začiatku budúceho
roka.“
Adrián Ďurček, člen SOPK: "Toto nerieši kvalitu daňového priznania, to rieši kvantitu spracovania dát.
Daňové úniky sa robia úplne inak a inde."
Rádio Slovensko, 18.00 hod., Rádiožurnál Slovenského rozhlasu
Sofvér SOPK na odhaľovanie daňových podvodov
Moderátor: „Slovenská obchodná a priemyselná komora chce prispieť k lepšiemu výberu daní. Jej členské
firmy, ktoré sa venujú informačným technológiám, vyvinuli počítačový program, ktorý by odhalil podozrivé
faktúry a prispel k odhaľovaniu daňových podvodov. Ministerstvo financií si však vybralo iné opatrenie.“
Redaktor: „Štát ročne príde na nezaplatenej dani z pridanej hodnoty približne o dve a pol miliardy eur. To
je zhruba tri a pol percenta hrubého domáceho produktu. Nemá však dostatok kontrolórov, aby dohliadal
na všetky firmy. Softvér by to robil automaticky, tvrdí Slovenská obchodná a priemyselná komora.
Počítačový program je nepodplatiteľný a nepodlieha ani klientelizmu. Hovorí predseda prešovskej
regionálnej komory Miloslav Karaffa.“
Miloslav Karaffa, predseda prešovskej regionálnej komory Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory:
„Program, ktorý kontroluje vydávanie faktúr, prideľuje im zvláštny kód, aby faktúra sa nedala
zmanipulovať, aby sa nedala odpočítať DPH z tej istej faktúry dvakrát, trikrát. Údaje sa zakódujú, vytlačia
sa na faktúre. Colník robí takúto kontrolu na mieste. Až máte špeciálny kód, dáte si esemesku a z centra
vám príde presne verifikácia faktúry.“
Redaktor: „Program mali v úmysle podnikatelia vláde ponúknuť cez spolufinancovanie, podielom zo
zvýšeného výberu daní. Tvrdia totiž, že ich systém by priniesol zvýšenie výberu DPH o minimálne pätnásť
až dvadsaťpäť percent a jeho návratnosť počítajú na dva mesiace. Ministerstvo financií návrh Slovenskej
obchodnej a priemyselnej komory posúdilo, rozhodlo sa však pre už avizovaný systém elektronického
vykazovania dane z pridanej hodnoty. Ten by mal fungovať od januára budúceho roku. Minister financií
Peter Kažimír."
Peter Kažimír, minister financií SR (Smer-SD): „Pretože to iné riešenie, ktoré presadzuje Slovenská
obchodná a priemyselná komora, podľa nás závažným spôsobom by zaťažila podnikateľské prostredie,
každý jeden podnikateľ by si musel zaobstarať na vlastné náklady takéto zariadenie, a nechceli sme ísť
touto cestou.“
15. 2. 2013
Rádio Slovensko, 8.00 hod., Správy
Sofvér SOPK na odhaľovanie daňových podvodov
Ten istý príspevok, ktorý odznel večer predtým vo večernom Rádioužurnále.
Hospodárske noviny
Obchodníci vedia, čo s DPH
(Správa prevzatá zo servisu agentúry TASR vrátane reakcie ministerstva financií:)

Rezort financií sa rozhodol ísť inou cestou, ktorá vraj podnikateľov zaťaží menej. Tou je kontrolný
elektronický výkaz DPH od 1. januára 2014.
hnonline.sk
Obchodníci vedia, čo s DPH
(Tá istá správa - prevzatá zo servisu agentúry TASR vrátane reakcie ministerstva financií, ako bola v rovnaký deň
uverejnená aj v printovom vydaní denníka Hospodárske noviny:)

Rezort financií sa rozhodol ísť inou cestou, ktorá vraj podnikateľov zaťaží menej. Tou je kontrolný
elektronický výkaz DPH od 1. januára 2014.

pravda.sk
Stále viac firiem podniká načierno
Na Slovensku rastie výška nezaplatených daní zo strany podnikateľov. Kým ešte v roku 2006 sa daňové
úniky odhadovali na 1,4 miliardy eur, v minulom roku nepoctivé firmy štátu neodviedli viac ako 2,6 miliardy
eur. Vyplýva to z prepočtov Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory. Komora tvrdí, že použila
podobnú metodiku ako vlani Inštitút finančnej politiky pri rezorte financií. Ten vtedy vypočítal, že celková
strata z výberu DPH za rok 2010 dosiahla 2,3 miliardy eur, z čoho pre nižšiu efektívnosť výberu oproti
priemeru EÚ sa vybralo menej o 1,1 miliardy eur. „Poctivý podnikateľ na to, aby vytvoril porovnateľný zisk
ako ten, čo neplatí dane, musí predávať tovary a služby za vyššie ceny,“ povedal Peter Mihók, predseda
Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory. Nepoctiví podnikatelia tak získavajú konkurenčnú výhodu,
čím poctivých podnikateľov nútia presúvať svoje sídla do daňových rajov alebo tiež začať podnikať mimo
pravidiel zákona. „V roku 2012 sa zo Slovenska do daňových rajov presunulo 551 firiem a v roku 2011 to
bolo 263 spoločností. Plán slovenskej vlády, ktorá daňovými zmenami pre firmy chcela získať dodatočných
300 miliónov eur, sa nesplní,“ myslí si Jiŕí Cihláf, analytik spoločnosti Next Finance. Podnikatelia vidia
riešenie v zavedení informačného systému u daniarov, ktorý by bojoval proti daňovým únikom. „Nami
navrhovaný informačný systém by fungoval v počítači podobne ako antivírus. Každá faktúra by mala
pridelené číslo a systém by automaticky vedel generovať výšku vratiek pri DPH,“ vysvetľuje Mihók. Vláda v
boji proti nepoctivým podnikateľom zaviedla povinné skladanie zábezpeky v rozmedzí od tisíc do pol
milióna eur.
„Ministerstvo financií minulý mesiac predstavilo vlastné riešenie vo forme elektronického výkazu DPH,
ktorý vytvára predpoklad na to, aby podnikatelia do budúcnosti nemuseli vôbec vypracovávať daňové
priznania k DPH, ale vypracuje ich namiesto nich Finančná správa,“ uzavrel hovorca ministerstva financií
Radko Kuruc. Finančná správa zatiaľ nemá dostatok údajov, ktoré by potvrdili alebo vyvrátili, či zmeny v
daňovom systéme naozaj prispeli k lepšiemu výberu daní.
16. 2. 2013
pravda.sk
Stále viac firiem podniká načierno
Tá istá správa ako bola uverejnená deň predtým v printovom vydaní denníka Pravda.
17. 2. 2013
etrend.sk, zaradenie ePROFIT.sk
Hotely na polovicu
5 x 24 alebo čo sa stalo v slovenskej ekonomike v treťom februárovom týždni
Štvrtok 14. februára
Automat na dane
(Správa prevzatá zo servisu agentúry SITA + reakcia ministerstva financií:)

Ministerstvo financií však v reakcii na návrh komory uvádza, že systém, ktorý presadzuje SOPK, by
zvyšoval náklady podnikateľov.
18. 2. 2013
TASR
>>SOPK: Náklady na zvýšenie efektivity výberu daní má niesť štát, nie firmy<<
Vyjadrenia predsedu SOPK Petra Mihóka pre TASR: „Viem si veľmi živo predstaviť financovanie z
prostriedkov EÚ, ktorá by nutne takýto projekt musela podporiť.“
Reakcia na vyjadrenie ministra financií Petra Kažimíra, ktorý elektronický systém odmietol s odôvodnením,
že by znamenal finančnú záťaž pre slovenských podnikateľov. Komora však navrhuje, aby potrebných 15
mil. € bolo investovaných z verejných financií. Odhaduje pritom, že investícia sa vráti počas dvoch
mesiacov, pričom projekt by mohol podporiť aj súkromný investor. Ten by sa však následne podieľal aj na
vyšších výnosoch z výberu daní.
hnonline.sk
>>Obchodníci: Lepší výber daní nemajú platiť firmy<<
Predchádzajúca agentúrna správa.
(správa prevzatá zo servisu tlačovej agentúry TASR)

15. 2. 2013
Obchod, 02/2013
>>Nechceme predať, ale predávať!<<
Rozhovor s generálnymriaditeľom spoločnosti kON-RAD Pavlom Konštiakom. V rámci CV uvedené, že je
okrem iného delegátom Bratislavskej RK SOPK.
18. 2. 2013
Hospodárske noviny
>>Anketa: Ako sa vo firme pripravujete na priznanie? Nič vás nezaskočí?
Peter Mihók, predseda, SOPK: Pred podaním priznania sa musí uzatvoriť účtovníctvo. To práve robíme.
Problém môže byť pri vypĺňaní priznaní cez portál FR SR, kde ešte minulý týždeň neboli tlačivá k dispozícii
(v súčasnosti už sú - pozn. HN).
Naše Novosti, 07/2013
>>Budeme mať pilotné centrum ďalšieho vzdelávania a prípravy pracovníkov v oblasti hotelierstva,
cestovného ruchu a obchodu<<
Rozhovor s riaditeľom Strednej odbornej školy hotelových služieb a obchodu v Nových Zámkoch. Škola v
oblasti vzdelávania a prípravy na profesiu úzko spolupracuje so Slovenskou asociáciou somelierov,
barmanov, baristov a so zástupcami SOPK, ktorá je zároveň odborným garantom na záverečných
skúškach. Absolventi školy získavajú medzinárodne uznávaný Cetifikát SOPK , ktorý je platný vo všetkých
členských štátoch EÚ.
19. 2. 2013
Banskobystrické noviny, 07/2013
>>Čerstvé lokálne suroviny sú hitom<<
Narastajúci počet potravinových afér navádza aj kuchárov viac veriť domácim surovinám. Zháňanie
lokálnych surovín však robí kuchárom vrásky.
Podpredseda agrárnej sekcie SOPK Vladimír Chovan je presvedčený, že farmárskych potravín bude
postupne na slovenskom trhu viac.
Rádio Slovensko, 12.30 hod., Z prvej ruky
>>USA a EÚ: Rokovania o vytvorení spoločnej zóny voľného obchodu<<
Americký prezident Barack Obama v prejave o stave únie okrem iného oznámil aj začatie rokovaní s
Európskou úniou o vytvorení spoločnej zóny voľného obchodu. Odpoveď prišla obratom. Predseda
Európskej komisie vyhlásil, že oficiálne vyjednávania by sa mali začať už prvej polovici tohto roka a
dohoda by mohla uzrieť svetlo sveta do dvoch rokov.
Téma rozhlasovej diskusie: Čo by vytvorenie zóny voľného obchodu znamenalo pre Spojené štáty
americké, Európsku úniu a Slovensko.
Hosť: predseda SOPK Peter Mihók
20. 2. 2013
TASR
>>Žilina: ŽRK SOPK bude aj tento rok presadzovať výstavbu diaľničných úsekov<<
Žilinská RK SOPK bude v roku 2013 presadzovať prioritnú výstavbu úsekov diaľnice D1/E50 tunel
Višňové – Dubná skala, diaľnice D3 Svrčinovec – Skalité – Zwardoň a rýchlostnej cesty R3 Dolný Kubín Martin – Kremnica – Žiar nad Hronom. Zhodli sa na tom delegáti výročného zhromaždenia ŽRK SOPK
v Žiline.
Citovaný predseda SOPK Peter Mihók, predseda predstavenstva Žilinskej RK SOPK Dušan Haluška
a riaditeľ Žilinskej RK SOPK Ján Mišura.
Rádio Lumen, 17.30 hod., Infolumen
>>Žilinská regionálna komora SOPK bude presadzovať prioritnú výstavbu niektorých úsekov diaľnice
D1<<
Správa zo zhromaždenia delegátov Žilinskej RK SOPK.

Vyjadrenia predsedu SOPK Petra Mihóka a predsedu predstavenstva Žilinskej RK SOPK Dušana
Halušku.
hnonline.sk
>>Biznismeni: Je lepšie byť vnútri, ako vonku<<
Je euro pre slovenské firmy vôbec výhodné? Biznismeni dnes hľadali odpoveď.
Česi by chceli byť v našej pozícii, myslí si Peter Mihók, predseda SOPK. Euro nám totiž pozíciu podľa
neho značne uľahčuje. Pripomenul, že Slovensko po zavedení eura zažilo najnižšiu mieru zdražovania
spomedzi všetkých sedemnástich krajín eurozóny. „Slovensko prípravy na euro zvládlo na výbornú.“ Ešte
pred ním sme totiž liberalizovali ceny energií. Vyhli sme sa tak negatívnemu príkladu Slovinska, ktoré
liberalizáciu energetického sektora spojilo práve so zmenu meny. „Výsledný efekt bol strašný.“ Pripomenul
však, že sčasti sme mali šťastie – v období vstupu do eurozóny totiž na kontinente ceny skôr klesali.
21. 2. 2013
Hospodárske noviny
>>Slovensko má vďaka euru šancu na veľký biznis<<
Téma: Slovensko má príležitosť získať veľkú investíciu od nemeckej energetickej spoločnosti RWE.
Koncern, ktorý u nás vlastní Východoslovenskú energetiku, sa rozhoduje medzi štyrmi európskymi
mestami. Dve z nich sú Bratislava a Košice. Na konferencii Tatra summit organizovanej Centrom pre
európske záležitosti to v Bratislave povedal predseda predstavenstva a výkonný riaditeľ VSE Thomas Jan
Hejcman. Podľa neho má Slovensko veľkú šancu aj vďaka prijatiu spoločnej meny. Euro pozitívne hodnotí
drvivá väčšina slovenských biznismenov. To, že si naň zvykli a návrat ku korune by ich mrzel, potvrdil
predseda SOPK Peter Mihók. Ďalej citované jeho vyjadrenia.
hnonline.sk
>>Slovensko má vďaka euru šancu na veľký biznis<<
Tá istá správa, tentoraz uverejnená na webe Hospodárskych novín.
Rádio Lumen, 17.30 hod., Infolumen
>>Zákonník práce podľa premiéra ľudí o prácu neoberá, opozícia aj podnikatelia tvrdia opak<<
Minulý mesiac bolo na Slovensku až takmer 15 % ľudí bez práce. Nezamestnanosť je tak najvyššia od
mája 2004. Koalícia ako dôvody tohto stavu uvádza ekonomickú krízu a pokles objednávok. Opozícia a
podnikatelia zase tvrdia, že pracovnému trhu poškodil Zákonník práce. Odpoveďou na vysokú
nezamestnanosť by mala byť účinná politika zamestnanosti. Podľa vlády to v praxi znamená zvýšenie
odvodového zaťaženia dohodárov a novela Zákonníka práce. Podľa predsedu SOPK Petra Mihóka to
však pracovnému trhu skôr ublížilo. „Robiť len teda také nejaké patetické výzvy, že ako treba zvyšovať
zamestnanosť, no musíme najprv povedať čo urobíme preto, aby firmy mohli prijímať nových ľudí. My sme
si cez opatrenia trošku znížili našu konkurenčnú schopnosť. Cez Zákonník práce sme obmedzili flexibilitu,
ale chceme, aby firmy naberali ľudí. Ono sa to nemôže stretnúť. To sú dve roviny, ktoré sa minú.“
Dušan Haluška, predseda Žilinskej RK SOPK: „Vidíme, že tie čísla vyskočili na číslo z 13,5 na 14,5.
Tento nárast podľa nášho názoru bude narastať, lebo firmy nebudú mať snahu, vzhľadom na zaťaženie
ktoré z tohoto vyplýva, zamestnávať ľudí dlhodobo, alebo dlhodobejšie a budú hľadať rezervy v každej
položke a jedna z tých položiek je aj otázka nákladov na zamestnanca.“
Rádio Regina, 12.00 hod., Žurnál Rádia Regina
>>Starostovia obcí protestujú proti možnému sprístupneniu cesty Svrčinovec – Skalité kamiónom<<
SOPK v Žiline žiada otvoriť cestu Svrčinovec-Skalité v smere na Poľsko aj pre kamiónovú dopravu. A to
aspoň do času, kým sa nevybuduje dlho sľubovaná diaľnica D3. Starostovia obcí, kadiaľ by mali začať
kamióny premávať, sú však zhrození. Cesta vedie pomedzi rodinné domy, je úzka a už teraz je rozbitá.
Dúfajú, že ministerstvo dopravy kamióny do obcí nevypustí. Podľa komory je cesta Svrčinovec-Skalité
Zwardoň súčasťou dôležitého medzinárodného koridoru.
Ján Mišura, riaditeľ Žilinskej RK SOPK: „Do toho času, dokedy bude postavená diaľnica D3, žiadame
na úseku Svrčinovec-Skalité zrušenie obmedzenia 7,5 tony, ktorá blokuje medzinárodnú dopravu medzi
Slovenskom a Poľskom. Poľsko má neobmedzenú nosnosť až po hranicu, teraz to musia obchádzať
podnikatelia buď cez Oravu, ale cez Českú republiku.“

TASR
>>B. Bystrica: Cena Krištáľový Merkúr v inováciách aj pre nastaviteľnú stoličku<<
Nastaviteľné sedenie Raketa a systém na bezdrôtový prenos elektrickej energie na krátku vzdialenosť – to
sú inovácie mladých konštruktérov, stredoškolákov a vysokoškolákov, s ktorými uspeli v súťaži Krištáľový
Merkúr za inovácie. Ocenenia im v Banskej Bystrici odovzdali predseda SOPK Peter Mihók, predseda
Banskobystrického samosprávneho kraja Vladimír Maňka a zástupcovia Úradu priemyselného vlastníctva,
Mesta Banská Bystrica a Banskobystrickej RK SOPK.
22. 2. 2013
Pravda
>>Podozrivé lasagne sťahujú zo slovenských obchodov<<
Predseda sekcie obchodu SOPK Adrián Ďurček: „Ak sa do problémov dostanú aj také spoločnosti, ako
je Nestlé, obchodník nemá žiadnu šancu ako sa brániť. Takýchto obrích dodávateľov nemôžete z regálov
jednoducho vylistovať.“
pravda.sk
>>Podozrivé lasagne sťahujú zo slovenských obchodov<<
Predseda sekcie obchodu SOPK Adrián Ďurček: „Ak sa do problémov dostanú aj také spoločnosti, ako
je Nestlé, obchodník nemá žiadnu šancu ako sa brániť. Takýchto obrích dodávateľov nemôžete z regálov
jednoducho vylistovať.“
TASR
>>Veda: Mladých inovátorov z Banskobystrického kraja oceňujú Krištáľovým Merkúrom<<
Jednou z mála súťaží, ktoré na Slovensku podporujú produktové a technologické inovácie našich firiem, je
Krištáľový Merkúr. Súťaž, ktorú v súčasnosti organizujú Banskobystrická RK a Lučenecká kancelária
SOPK, je ojedinelá aj tým, že jedna z kategórii oceňuje aj inovácie mladých konštruktérov a dizajnérov
Citovaný riaditeľ Kancelárie SOPK v Lučenci Vladimír Bystriansky. Krištáľový Merkúr vznikol pôvodne
pred 19 rokmi. Chceli vytvoriť neformálne fórum pre podnikateľov z Gemeru a Novohradu, súčasťou
ktorého by boli ocenenia za najlepšie ekonomické výsledky. Zmeniť orientáciu a podporovať produktové a
technologické inovácie podnikov sa rozhodli v roku 2007. „Reflektovali sme na európske požiadavky a tak
kritériami pre oceňovaných sa stali nie ekonomické výsledky, ale zavádzanie inovácií.“
teraz.sk – spravodajský portál tlačovej agentúry TASR
>>Mladí inovátori z Banskobystrického kraja získavajú Krištáľový Merkúr<<
– tá istá správa ako predchádzajúca
sme.sk
>>Mladých inovátorov z Banskobystrického kraja oceňujú Krištáľovým Merkúrom<<
– tá istá správa ako predchádzajúca
(správa prevzatá zo servisu tlačovej agentúry TASR)

25. 2. 2013
Magazín stavebné stroje a mechanizácia, 25/2013
Predseda SOPK Peter Mihók sa od 1. 1. 2013 ujal funkcie predsedu Svetovej komorovej federácie
Medzinárodnej obchodnej komory. Počas trojročného funkčného obdobia bude zodpovedať za riadenie
celej globálnej štruktúry, reprezentovať ju v rámci Medzinárodnej obchodnej komory.
26. 2. 2013
Hornonitrianske noviny, 08/2013
>>Čerstvé lokálne suroviny sú hitom<<
Narastajúci počet potravinových afér navádza aj kuchárov viac veriť domácim surovinám. Zháňanie
lokálnych surovín však robí kuchárom vrásky.
Podpredseda agrárnej sekcie SOPK Vladimír Chovan je presvedčený, že farmárskych potravín bude
postupne na slovenskom trhu viac. Napríklad podnik Agropartner z Plaveckého Podhradia chystá predaj
mäsa pod vlastnými obchodnými značkami.

